
  

   

 Echtpaar Smits-Alting viert diamanten huwelijk 

                                       3e jaargang nr. 09 l 14 mei 2016 

 Het was op de Ganzenmarkt in Coevorden dat 

ze elkaar tegen het lijf liepen. Voor Hendrik 

Smits (85) uit Dalerveen was de ontmoeting 

met Geertje Alting (84) uit Gees ‘liefde op 

het eerste gezicht’.  Voor Geertje had het nog 

even tijd nodig. ‘De vierde dag van de Gan-

zenmarkt was echt de  uitgaansdag voor de 

jeugd. Er was dansen in het café bij Arends’ 

vertelt Hendrik. ‘De meisjes zaten aan de 

kant. En de jongens kwamen met veel bra-

voure binnen, en gingen aan de bar staan’. 

Daar zag hij haar voor het eerst. Ze kwamen 

aan de praat. Nog diezelfde avond bracht hij 

haar naar huis. Het duurde echter nog een jaar 

voor ze echt verkering kregen.  Zes jaar later 

op 2 mei 1956 trouwden ze in het gemeente-

huis van Dalen.  Wat volgde was een prachtig 

huwelijksfeest, met veel gasten. Hendrik 

groeide op in een boerengezin met negen kin-

deren. Geertje komt uit een  boerengezin met 

vijf kinderen.  Na hun trouwen namen ze hun 

intrek op een boerderij in Dalen bij een al-

leenstaande man.  Waar ze beiden ook werk-

ten. Hier werden de vier kinderen, drie doch-

ters en een zoon geboren. Die op hun beurt 

zorgden voor  acht kleinkinderen.  >>>   
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Rits stuk?                                                                                                                              

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260       

Haar en/of hoofdhuidproblemen!        

Maak een afspraak bij kapsalon Hairtrends in 

Ruinerwold. Voor een hoofdhuid analyse. 

Tel: 0522 –481629.   kapsalonhairtrends.nl  

Kosten particuliere advertenties € 5 (Max 10. woorden) extra woorden € 0,50 per woord.                                     

(advertenties en geld gepast in envelop) verloren/gevonden (Particulier gratis)  

 

 

 

Vervolg van voorpagina 

Na het overlijden van de huurbaas moesten 

ze op zoek naar andere woonruimte en werk 

omdat de erfgenamen de boerderij en het 

land wilden overnemen.  Ze verhuisden naar 

de Wijk, waar Hendrik bedrijfsleider werd op 

de boerderij van boer Nijsingh. ‘Heb er altijd 

met veel plezier gewerkt’. Nadat de zoon des 

huizes oud genoeg was om de boerderij over 

te nemen, kwam Smits zonder werk te zitten. 

Dat was in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw. Ten tijde van de crisis ‘Ik heb echt 

overal gesolliciteerd, maar het bleek door de 

grote werkloosheid moeilijk om weer aan te 

bak te komen’.  Na een ernstig ongeluk werd 

hij definitief afgekeurd.  

In die tijd was hij  al ouderling bij de Ned. 

Herv. Kerk in IJhorst. Toen de koster ermee 

stopte nam hij diens werkzaamheden over.  

‘Onbezoldigd hoor’ lacht Hendrik.  Zestien 

jaar deden ze dat samen. Ook met de restau-

ratie van de kerk hielp hij mee. Hiervoor 

werd hij Koninklijk onderscheiden bij zijn 

afscheid (lid in de orde van Oranje Nassau) 

en ontving hij een Kerkelijke oorkonde. Bei-

de zijn verder nog bijzonder betrokken bij het 

dorp. En genieten nog volop van het leven.  

Samen gaan ze elke maandagmorgen naar 

Koersbal in de Havezate. En de bingo wordt 

ook nooit overgeslagen.  

Geertje gaat elke week nog naar ouderen-

gymnastiek,  en is al bijna 60 jaar lid van de 

Vrouwen van Nu. En tevens lid van de Vrou-

wenvereniging van de Ned. Herv. Kerk te 

IJhorst.  Hendrik houdt van sudoku puzzels 

oplossen, en  zit in het bestuur van Welzijn 

ouderen (koersbal).  Ook heeft hij jaren in het 

bestuur van de VVE van het appartementen-

gebouw de Wijckhorst  gezeten. Waar ze nog 

steeds wonen.  Verder houden ze veel van 

lezen en fietsen.  Ze hebben toch zeker vijf-

endertig keer meegedaan aan de Drentse 

Fietsvierdaagse. En aan de Vechtdal vier-

daagse.  Geertje: ‘Dat doen we nu niet meer. 

Wel af en toe nog naar Meppel. Of naar de 

kinderen. Die wonen allemaal op fietsafstand 

in De Wijk, Havelte en Nijeveen’. Een ge-

heim voor een 60 jarig huwelijk is er niet 

echt. Hendrik:  ‘Veel geven en weinig ne-

men’. Geertje beaamt dit. ‘We hebben nooit 

geen overlopende ruzie gehad. Onze gezond-

heid is naar omstandigheden goed. Dat is ook 

niet iedereen gegeven’. Burgemeester de 

Groot kwam de felicitaties overbrengen na-

mens de gemeente. Het Diamanten huwe-

lijksfeest werd gevierd bij ‘t Vosje in IJhorst. 

Afscheid medewerkers  

Bibliotheek De Wijk 

Zoals U hebt kunnen lezen in de media gaat 

er van alles veranderen met de bibliotheken 

van De Wolden,  ook voor de bibliotheek van 

De Wijk. Door een reorganisatie gaan Ronald 

Vos en Hesselien Krol, de bibliotheek van De 

Wijk verlaten. Ronald krijgt een andere baan 

in Tynaarlo en voor Hesselien stopt het per 1 

mei 2016. Ronald heeft hier ruim achttien 

jaar gewerkt en Hesselien tien jaar. Hesselien 

en Ronald willen op deze manier afscheid 

van u nemen en bedanken voor de fijne sa-

menwerking de afgelopen jaren. ‘Wij hebben 

met heel veel plezier gewerkt in de biblio-

theek van De Wijk’. 

Te koop, gevonden, aangeboden e.d. 
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Scherpe prijzen, zuinige brandstof en  

Airmiles sparen  

 

 

                                            

 

openingstijden tankstation :   

ma. t/m vr.  : 07.00 tot  21.00                                      

zaterdag      : 07.00 tot  21.00                                         

zondag        : 08.00 tot  21.00 

Shell TIMMERMAN  

Dorpsstraat 75a  de Wijk 

Telefoon  0522-760250 

 - Jammer det koningsdag 

zo int water e vallen is  

- Zoveul water is er  gien iens 

e vallen ait goed beschouwd! 

- Doar zit ook wel wat in! 

- We loat oens teveule lieden             

deur al die weersveurspellingen 

- Denk ut ook 

- Mooi dat ut in de Havezate kun 

- Hopen dat ut Pinksterconcours 

ut beter treft mit ut weer 

- Oh ja verrek, das ook alweer snel 

- Precies, van 13 tot 16 mei 

- En een weke later op de 21e  mei 

hej natuurlijk de Wielerronde alweer 

- D’r is wel weer van alles te doen  

 in oens mooie dorpie 

- Ut zwembad is ook weer open?  

- Klopt, die mut an’t end van joar 

trouwens ook zelfstandig verder 

- Hej ut al heurd van de swimwalk? 

- Nee, wat mag dat ween dan! 

- Det is een nej initiatief van  

zwemvierdaagse en wandelvierdaagse 

- Klinkt goed 

- De iene dag zwummen en de             

andere dag wandelen.  

- Dan mak eerst nog wel eem trainen 

- Wanneer muk dat doen?  

- Now wat dacht ie van zundags! 

- Woar dan wel niet? 

- Bij de sportschoele misschien! 

kuj now ook terechte op zundag 

- Dikke Reint kump ook terugge 

- Muk ook nog moar iens hen dan! 

- Yow                                                                       

- Goed Goan  
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Collecte Hartstichting brengt € 1883 op in De Wijk 

De collecte van de Hartstichting in De Wijk van 17 t/m 22 april is weer geweest. Alle collec-

tebussen zijn geleegd en de opbrengst was prima! In totaal is  er €1883,- opgehaald dank zij 

de hulp van zo'n vijftig vrijwilligers.  Ook in Rogat, de Schiphorst, de Stapel en Noordwijk 

werd er gecollecteerd. Hennie Elpenhof, Hennie Kalter en Roelien Zwiers (v.l.n.r. op foto) 

doen dit al 25 jaar doen, ze werden daarom verrast met een bloemetje.  Grietje Boverhof 

(rechts) kreeg de gouden draagspeld met robijn op haar revers  opgespeld voor meer dan veer-

tig jaar inzet voor deze collecte. 

 

Nieuw in De Wijk………..Swim2Walk 

De zwem4daagse en de wandel4daagse slaan de handen ineen, en komen met een nieuw 

concept! Samenwerken leek ons een goed alternatief om de actieve deelnemers een leuk en 

afwisselend programma aan te bieden.  

De opzet van deze sportieve week is als volgt: we beginnen op dinsdag 7 juni 2016 met een 

avondje baantjes zwemmen, woensdag 8 juni gaan we 5 km wandelen. Op donderdag  9 juni 

weer zwemmen en als knallende afsluiting de laatste dag al wandelend achter de muziek aan 

op vrijdag 10 juni.  

Alle dagen starten we bij het zwembad De Slenken in De Wijk.  Noteer in je agenda, 

Swim2Walk: 7 - 10 juni 2016. Meer info volgt. 



  

 6 

Onthulling gedenkteken en Kranslegging bij graf  

Groep 8 van OBS de Horst is vrijdagmiddag naar het kerkhof in De Wijk geweest in het kader 

van de 4 mei herdenking. Hier werd een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan Nestor 

Probizanski. Deze soldaat had op 11 april 1945 Hoogeveen verkend, als deel van de Manitoba 

Dragoons. Zijn geweer ging af, toen hij uit zijn voertuig stapte. Hij stierf ter plekke bij zijn 

kampement in De Wijk. Samen met Meester René van der Veen en directrice Valentine de 

Ruyter werd er daarna een krans gelegd bij het graf van de eveneens gesneuvelde sergeant 

Ferdinand Graham Latham die begraven ligt op de gemeentelijke begraafplaats in De Wijk.  

OBS de Horst heeft het graf van Fran-

cis Graham Latham geadopteerd. Het 

graf is op de begraafplaats in De Wijk 

het enige oorlogsgraf van het Geme-

nebest uit de Tweede Wereldoorlog. 

Begin jaren tachtig werd het ‘graf 

geadopteerd’ door de school. Sinds-

dien worden er elk jaar rond doden-

herdenking op 4 mei bloemen gelegd 

door alle schoolverlaters. Sergeant 

Latham van de Royal Australian Air 

Force sneuvelde op 5 mei 1943.  

Het schoolbestuur vindt de traditie 

van herdenken en kranslegging belangrijke aspecten om kinderen mee in aanraking te laten 

komen.  Zo hebben de leerlingen de afgelopen periode tijdens de geschiedenislessen over de 

Tweede Wereldoorlog gewerkt. Meester Lex Korteweg heeft verschillende gastlessen ver-

zorgd en ook meester Jan Tijink is op bezoek geweest. Daarnaast hebben de leerlingen een 

bezoek gebracht aan voormalig kamp Westerbork.  De leerlingen hadden zelf verhalen en 

gedichten gemaakt over oorlog en vrijheid. Juffen hebben samen met de leerlingen gekozen 

welke leerlingen iets van hun werk mochten voorlezen bij het graf van Francis Graham Lat-

ham. Hier werd  ook een minuut stilte in acht genomen. Wethouder Jan van 't Zand was hier 

ook bij aanwezig. Het werd een sfeervolle herdenking. 

Kinderen lezen voor aan bewoners Dunninghe 

De kinderen van groep 3 van OBS De Horst hebben woensdagochtend allemaal mooie vers-

jes voorgedragen aan de bewoners van verzorgingshuis Dunninghe in De Wijk. Iedere 

maand gaat één klas van deze school hier op bezoek, in het kader van het project Jong & 

Wijs. Dit project is een samenwerking tussen OBS De Horst en verzorgingshuis Dunninghe, 

jongerenwerk van Welzijn De Wolden en de sportfunctionaris van de gemeente. Dit keer 

waren het de kinderen van groep 3 die een bezoek brachten aan de bewoners. Nadat de kin-

deren allemaal mooie verhaaltjes en versjes hadden voorgelezen, wilde één van de bewo-

ners ook nog wel wat voorlezen. Dit bleek niemand minder dan oud-meester Schoenmaker 

uit Ruinerwold. Je kon merken dat hij het voorlezen nog steeds goed onder de knie had. De 

kinderen luisterden aandachtig naar een mooie versje van Annie M.G. Schmidt. De ochtend 

werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van een aantal oude kinderliedjes en natuurlijk 

het Drentse volkslied.  Als laatste activiteit van dit schooljaar worden de bewoners binnen-
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Team Barcelona, Knotshockey kampioen De Wolden 

Op woensdag 13 april zijn in 

Zuidwolde de gemeentelijke 

Knotshockey kampioenschappen 

voor de groepen 3 en 4 van de 

basisscholen uit de gemeente De 

Wolden gehouden. Uit De Wijk 

mocht het team Barcelona mee-

doen, welk team tijdens de voor-

ronde in de sporthal in De Wijk 

de eerste plaats had behaald. 

Onder leiding van coach Alet 

van de Belt en met de spelers 

Daan Matser, Ewan Prent, Jesse 

ten Berg, Luca Stekelenburg, 

Marijn Bruins en Renzo Koeling bleek het team van OBS De Horst uit De Wijk ook in Zuid-

wolde het sterkst door alle wedstrijden winnend af te sluiten. Daardoor mocht het team op 

woensdag 20 april opnieuw spelen om de provinciale kampioenschappen, op de hockeyvel-

den in Meppel. Team Barcelona van OBS de Horst uit De Wijk, poule 1, behaalde na een 

spannende wedstrijd tegen de uiteindelijke nummer 1 uit Meppel de 2e plaats in de poule.  Zij 

mochten het daarna opnemen tegen de nummer 2 uit poule 2 om de 3e en 4e plaats, die wis-

ten ze te winnen en ze behaalden een dik verdiende 3e plaats!    
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DE WIJK - TEL.: 06-30091177 
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Koningsdag De Wijk in afgeslankte vorm 
Koningsdag De Wijk werd net als in 

vele andere plaatsen in een afgeslankte 

vorm gevierd. Door de slechte weersver-

wachting ondernam Oranjeverenging De 

Wijk al vroegtijdig actie te ondernemen.  

Het programma werd omgegooid,  en  

verplaats naar ontmoetingscentrum De 

Havezate. De fietstocht en het Hutten-

spektakel moesten helaas wel  worden 

afgelast. Gelukkig beschikt de Wijk be-

schikt over een prachtige multifunctio-

nele ruimte, en de medewerkers wilden 

graag hun medewerking  verlenen aan 

het ‘binnenprogramma’. Zo kon de kin-

derrommelmarkt gewoon plaats vinden 

in kleine zaal, en er om heen.  Hier was het druk en deden de jeugdige verkopers goede za-

ken.  Om 10.30 uur werd de aubade met medewerking van Apollo afgenomen door de zelf 

ook jarige burgermeester de Groot.  Dit gebeurde voor het eerst in al die jaren niet buiten 

voor de Wieker Meule, maar binnen in de grote zaal. De meeste bezoekers waren het wel 

over eens dat dit een prima oplossing was.  Hier was het met de verwarming aan beter, en 

gezellig toeven.  Het mes sneed in dit geval ook nog eens aan beide kanten. De Oranjevereni-

ging was blij dat ze een overdekte locatie tot hun beschikking hadden, en de verkoop van 

consumpties vloeide nu rechtstreeks naar de Havezatekas. Iets wat nodig  zal zijn om te over-

leven. Want op 31 december dit jaar zal de overdracht van exploitatie en gebouw plaatsvin-

den.  Een initiatiefgroep is al druk bezig met de voorbereidingen van deze verzelfstandiging.  

 

 

 

Vrouwen van Nu de Wijk sluiten afdelingsseizoen af 

Woensdagavond 20 april kwamen 72 Vrouwen van Nu naar De Havezate om hier de laatste 

afdelingsavond van het afgelopen seizoen bij te komen wonen. Op het programma stond een 

leuke en leerzame quiz met als titel: ‘Kwist’. De quiz was gemaakt door Greetje Kronenburg, 

eigenaresse van Kroko MultiPunt in IJhorst.  

Greetje leidde ook de quiz en dat op een heel spontane en voortreffelijke wijze. In groepjes 

van vijf brainstormden de aanwezige vrouwen over een groot aantal vragen over zeer uiteen-

lopende onderwerpen. De algemene kennis werd flink getest, met vragen over: het menselijk 

lichaam, de dierenwereld,  streekproducten, muziek, de historie van de Wijk en beroemdhe-

den. Het inhoudelijke gehalte van de quizvragen was vrij pittig. Doordat Greetje een strak 

quizschema aanhield wat betreft de tijd om vragen in te vullen en om van onderwerpen te 

wisselen, bleef het deelnemen aan de quiz boeiend en gezellig. De uiteindelijke scores van de 

verschillende groepjes waren heel goed en lagen dicht bij elkaar. ‘De Vrouwen van Nu zijn 

goed bij de tijd’. Het was een zeer geslaagde afdelingsavond. In september aanstaande begint 

weer een nieuw afdelingsseizoen. Tijdens de komende zomermaanden blijft een groot gedeel-

te van de Vrouwen van Nu ook actief en nemen bijvoorbeeld deel aan: een busreis in juni 

naar Noord-Groningen, de maandelijkse fietstochten, en/of de maandelijkse excursies van de 

Tuingroep. De wandelgroep van de afdeling wandelt elke maand mee met een Vrouwen van 

Nu wandeltocht op verschillende plaatsen in Drenthe. 
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Alberts Schilderwerken staat voor vakkundigheid en kwaliteit 

Het is alweer tien jaar geleden dat Wichard Alberts uit De Wijk startte met Alberts 

Schildwerken. Een keuze waar hij nog geen moment spijt van heeft gehad. ‘Natuurlijk 

is dat spannend in het begin, maar de ambitie om voor me zelf beginnen was er altijd 

al. Dan is het nu of nooit. Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt, en mijn 

werk bij een regionaal schildersbedrijf opgezegd’.  

Vanaf de start in 2006 ging Alberts voortvarend te werk. Schildersmaterialen en een bus 

werden aangeschaft. Geleidelijk kwamen de opdrachten binnen. Na verloop van tijd werd het 

steeds drukker, en kwam er een extra schilder bij. De crisis werd zonder noemenswaardige 

problemen doorstaan. ‘Het werd eigenlijk alleen maar drukker in de periode. Daardoor heb-

ben we een aardige klantenkring weten op te bouwen’. Voornamelijk particulieren, maar ook 

een aantal bedrijven in de regio. 

Alberts Schilderwerken is gespecialiseerd in binnen en buitenwerk. Dit varieert van het tradi-

tionele schilderwerk tot beglazing, houtrotreparatie, behangen, en wandafwerking met glas-

weefsel. Het bedrijf is werkzaam in een straal van vijftig kilometer rondom De Wijk, en 

moet het meestal van mond tot mond reclame hebben. Het mooie van het vak is volgens de 

schilder de verfraaiing van een woning of pand. ‘Je hebt altijd eer van je werk. Mensen zijn 

altijd blij als je komt. Maar ook als je weer weg gaat’ lacht Alberts. ‘Ze zijn vaak verbaasd 

dat je best veel werk kunt verzetten in een paar dagen tijd’.  De producten waar mee gewerkt 

wordt zijn altijd van hoogwaardige kwaliteit. Zoals  bijvoorbeeld het merk: Trimetal. ‘Dit 

merk heeft zich bewezen, doordat het een goede bescherming geeft aan je houtwerk. Niet te 

vergelijk met bijvoorbeeld een bouwmarktproduct’. 

Met zijn opvallende 

oranje bedrijfsbus 

heeft Alberts een ech-

te ‘eyecatcher’ in huis 

zo realiseert hij zich. 

‘Valt zeker op als je 

ergens bezig bent. De 

ene keer is dat in De 

Wijk, de andere keer 

in een naburig dorp. 

Dat is een goede be-

slissing geweest’. 

Onderscheiden van 

anderen is belangrijk 

zo weet hij inmiddels. 

‘Door de jaren heen 

zijn er natuurlijk col-

lega schilderbedrijven bij gekomen. En niet iedere starter is van origine schilder. Zelf heb ik 

het schildersvakdiploma en middenstandsdiploma  op school  behaald om maar wat te noe-

men. Tegenwoordig is dat niet eens meer nodig! Daarom gaan we altijd voor vakkundigheid 

en kwaliteit. Dit in combinatie met een goede prijsverhouding. Daar draait het om, net als 

liefde voor het schildersvak’.  

Meer informatie: 06-30888026 of www.alberts-schilderwerken.nl 



indruk maken 
doe je met drukwerk 
van 

Van Dijk bellen 
0522-270280
voor Huisstijl !

Van Dijk vragen 
naar mogelijkheden 
familiedrukwerk !

info@drukkerij-vandijk.nl

Bij Van Dijk 
verzorgen ze ook 
gepersonaliseerde 

mailingen !

Acceptgiro’s
bij Van Dijk
bestellen !

info@drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk bellen 
voor een offerte !
0522-270280

Full Colour folders 
ophalen bij Van Dijk !

Zomerdijk 13a
Meppel

Voor al het
drukwerk kan ik 
naar Van Dijk !

www.drukkerij-vandijk.nl

Van Dijk 
drukt ook boeken !

0522-270280

Printwerk bij 
Van Dijk ophalen !
Zomerdijk 13a

Meppel

Zomerdijk 13a www.drukkerij-vandijk.nl
7942 JR Meppel 
T  (0522) 270280 info@drukkerij-vandijk.nl
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Wat is een Taalschulte,  

wat bint Keurnoten en  

wat kunt ze veur oe doen? 

Op ien meert 2008 is het Huus van de Taol in 

Beilen lösedaone. Van dat moment of hef elke 

gemiente in Drenthe een taalschulte en keur-

noten. De baos van alle taalschultes en keur-

noten is Anne Doornbos, de veurzitter van het 

Huus van de Taol. Hum nuum wij de taal-

drost. De taalschulte (m/v) is het gemientelijk 

verlengstuk van het Huus van de Taol en 

wordt bijstaone deur keurnoten. Mit mekaar 

bint ze de contactpersonen die de belangen 

van de Drentse taal en het Huus van de Taol 

behartigt. Ze koomt mit plannen en voert die 

uut. Ze helpt aandern. Ze koomt in ’t gewèer 

as het Drèents kwaod edaone wordt. Ze bint 

in hiel Drenthe de ogen en oren van het Huus 

van de Taol. 

Wat kunt taalschulte en keurnoten veur  oe 

doen?                                                                         

Ze kunt oe mit raod en daod ter wille wezen 

as het giet umme:  Praoten en schrieven van 

streektaal, Meziek, Schrieverije, Cursussen, 

Tiedschriften en boeken, Organisatie van 

streektaalevenementen 

Aandere taalzaken                                                                             

Neem gerust contact op mit de taalschulte of 

keurnoten. Samen mit het Huus van de Taol 

in Beilen doew oens best oe zo vlot meugelk 

te helpen. Taalschulte Bertus Mos (Rune)  

mos12@hetnet.nl                                                                                  

keurnoten de Wiek:  Jan Tijink tel.  441403   

jantijink@ziggo.nl                                                               

Ria Westerhuis: westeriah@gmail.com 

Onderhoud Wieker Meule  

De molenaars van de Wieker Meule hebben 

de meivakantie aangegrepen om onderhoud 

te plegen aan de Molen. Samen met de schil-

ders Henk van Goor en Chris van Egmond 

zijn ze druk geweest. Door het slechte weer 

moesten de werkzaamheden regelmatig on-

derbroken worden. Huisschilder Henk van 

Goor heeft al voorwerk kunnen doen. Door 

de windborden er uit te halen en alvast te 

schilderen in zijn werkplaats. Geheel naar de 

kleurstelling van vroeger. Ze waren wit en 

zijn nu groen. De voorzoom, een brede 

plank aan de wieken was groen en deze 

wordt wit geschilderd. De molenaars hebben 

hulp gehad bij de klus. Kevin Klomp en 

Sam Brants hebben de oude teerlaag van de 

Roeden verwijderd. En Henk Teunissen 

heeft geholpen met het schoonmaken van de 

wieken.  
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 Sporters gezocht!  
Lijkt het u leuk om samen met uw kind ac-

tief te bewegen en spelen? Dan is ouder-

peutergym echt iets voor u en uw kind. Kin-

deren van 2 tot 4 jaar kunnen samen met hun 

vader, moeder, opa of oma gezellig en edu-

catief leren spelen met hoepels en blokken 

en leren klimmen, klauteren, balanceren en 

nog veel meer. De lessen worden gegeven 

door Tineke Rudolpie in de sporthal in De 

Wijk. De lessen zijn van 10:00 tot 10:50 uur 

en starten op vrijdag 15 april en eindigen op 

16 juli. De kosten zijn € 13,50 per maand.                        

Bij voldoende deelname gaan de lessen na 

de zomervakantie door. 

Mail dan naar: wgv.de.wijk@gmail.com 

Of kijk op onze website: www.wgvdewijk.nl 

 

Pinksterconcours  
Op 13, 14 en 16 mei vind traditioneel het 

Pinksterconcours plaats op het landgoed  

Dickninge in De Wijk. Op het prachtige 

terrein kunt u zien hoe ruiters en amazones 

met hun paarden en pony ’s in de verschil-

lende dressuur en springringen hun beste 

beentjes voor zetten. Niet alleen amateurs 

verschijnen aan de start maar ook grote na-

men weten jaarlijks hun weg te vinden naar 

De Wijk om er hun jonge paarden wedstrijd 

ervaring op te laten doen.  Pinkstermaandag 

strijden de Z en ZZ ruiters en amazones  om 

de ’Van Spijker Infrabouw BV Prijs’.  De 

tuigpaarden zijn die dag ook weer ruim ver-

tegenwoordigd.  Met hun spectaculaire gan-

gen vormen de imponerende paarden weer 

een publiekstrekker  waaronder de rubrieken 

tandem  en de youngriders. Voltige, acroba-

tiek op een galopperend paard,  de snel 

groeiende tak van de paardensport zal door 

het team  van PSV Norg, reserve kampioen 

van Nederland, een demonstratie geven.  

Zaterdagavond gaan op het terrein teams van 

verschillende verenigingen uit de omgeving 

van De Wijk weer met elkaar de strijd aan. 

Naast mooie sport biedt CH De Wijk ook 

onder het genot van een hapje en een drank-

je veel gezelligheid in het strodorp.       
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Alarmnummer………………………………… 

Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...… 

Bibliotheek De Wijk………………………….. 

Centraal Meldpunt De Wolden………………..  

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….  

Gemeente  de Wolden………………………… 

Huisartsenpraktijk Meppel……………………. 

Huisartsenpraktijk De Wijk…………………… 

OBS de Horst…………………………………. 

Ontmoetingscentrum De Havezate…………… 

Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden 

Politie de Wolden……………………………... 

Tourist Info De Wijk………………………….. 

Uitvaartzorg Gerda Habes…………………….. 

  

112 

0522 - 820377 

0522 - 441434 

0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur) 

0522 - 238508 

14 0528 

0900 - 1120112 

0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl) 

0522 - 441942 

0522 - 444200 

06 - 15949969 

0900 - 8844 (geen spoed) 
0522 - 443275 

06 - 125 666 69 

  

 Informatie:  

dewijk.info 
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info 

Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl  en www.dewijk.info 

Volgende editie verschijnt 28 mei 2016. Kopij inleveren voor 23 mei. 10.00 uur 
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